
כששמעתי לראשונה מידידה ששבה מארמניה על בני קהילת המולוקנים - 

נוצרים שומרי שבת, עורר בי הנושא עניין רב וידעתי שאסע לפגוש את האנשים 

הללו. תחום ההתעניינות שלי במיעוטים, שבטים, טקסים ופסטיבלים, והאהבה 

שלי לצילום, חוברים יחד למסעות צילום וחקר אנתרופולוגי מבעד לעדשה.

כתב וצילם: יהודה שמח*

קהילת המולוקנים בארמניה
על  חומר  למצוא  כדי  באינטרנט  ברתי 
מבולבל.  ודי  דל  היה  המידע  אך  הנושא, 
בין  ערבבו  שקראתי  מהמאמרים  חלק 
המולוקנים לסובוטניקים, שעליהם, אגב, 

יש הרבה מאוד חומר. 

זוגות  שני  התארגנו  כך  אחר  קצר  זמן 
המולוקנים.  את  לחפש  לארמניה  ויצאנו 
שכרנו  שם  ירוואן,  הבירה  בעיר  נחתנו 
בתקווה  דרום-מזרח,  לכיוון  ויצאנו  ג'יפ 
שהמידע שבידנו יביא אותנו למחוז חפצנו. 
לאחר חיפושים רבים ומעבר מכפר לכפר 

.)Lermontovo( הגענו לכפר לרמונטובו

כדי  ששטפה  ראש,  מטפחת  עם  אישה 
הן  גם  וילדות  חלב תחת הברז השכונתי, 

חצאיות  ולבושות  ראש  מטפחות  עטויות 
ארוכות, רמזו לנו שכנראה הגענו למקום 
מתושבי  אחד  שאף  היא  הבעיה  המיוחל. 

הכפר לא ניאות לשוחח עמנו.

להיכנס  שעמדה  לאישה  פנייתנו  גם 
מוחלטת.  בשלילה  נענתה  בית  לחצר 
מישראל,  שאנחנו  לה  לומר  ניסינו 
מירושלים, אך היא פנתה מאתנו ונכנסה 
כשפגשנו  גדלה  האכזבה  הבית.  לחצר 
בשביל  שהתהלכו  ארמנים  תיירים  זוג 
המרכזי של הכפר ואמרו לנו שאין סיכוי 
מאוד  "הם  אתנו.  ידבר  כאן  שמישהו 
איש  משתפים  ולא  לפרטיותם,  חרדים 

בדרך חייהם ומנהגיהם". 

לוותר  אם  מתלבטים  בעודנו 
אלינו  ניגשה  הלאה,  ולהמשיך 
עיניים  עם  נחמדה,  סבתא 
לראשה  וחייכניות,  ירוקות 
כלי  כתפה  ועל  פרחוני  שביס 
ושאלה  חקלאיים,  עבודה 
מישראל.  באמת  אנחנו  אם 
ומשהשבנו כולנו במקהלה "כן, 

כן ג'רוזלימה", אורו פניה ובחיוך רחב היא 
הזמינה אותנו לשתות תה בביתה. 

ונכנסנו  גבוהה  בגדר  שקבוע  שער  חצינו 
לחצר הבית. תרנגולות ופרות נסו על נפשן 
את  לתחומן. שאלתי  שחדרו  הזרים  מפני 
סבתא נדיה אם היא מגדלת חזירים, והיא 
מסמנת  שהיא  תוך  בהיסטריה,  ענתה 
נייט!!!".  נייט,  "נייט,  לשלילה:  בידיה 
והסקרנות  בעיניהם,  טמא  שהחזיר  הבנו 
בעיני  טמא  חזיר  וגברה.  הלכה  שלנו 
וישבנו  עץ  הבנוי  לבית  נכנסנו  נוצרים? 
על שרפרפים במטבח הקטן. כאן הצטרפו 
מהשדה,  חזר  עתה  שזה  איון,  בנה  אלינו 
לכן.  קודם  עמנו  לדבר  שסירבה  ואשתו 
עיניו  בלונדיני,  שיערו  בהירים,  פניו  הבן, 
הירוקות זוהרות ומביטות עלינו בביישנות 
ארוך,  ג'ינג'י  בזקן  מכוסות  לחייו  מה, 
כצלם  וטוהר.  קודש  הדרת  אומר  וכולו 
שרואה דמות כל כך מיוחדת הרמתי מיד 
איון,   - ה"אובייקט"  אך  המצלמה,  את 
לא  שהם  והסביר  לצלם  לא  ממני  ביקש 
אין  רדיו,  שומעים  ולא  טלוויזיה  רואים 
להם מחשבים ואינטרנט, הם לא מעשנים, 

נ

59 טבע הדברים

1. המולוקנים מתגוררים בכפר לרמונטובו שבארמניה. בתיהם פשוטים ועשויים עץ, ולהם 
גג רעפים גבוה ומשופע מפני השלגים הכבדים. הכפר מוקף הרים וטובל בירק.

2. המולוקנים המבוגרים זוכרים עדיין את תקופת השלטון הרוסי, כשגורשו להרי הקווקז. 
עתה הם מוצאים שלווה תחת השלטון הארמני.
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הגדולה  יקטרינה  בימי  וגדלו  ברוסיה 
ואפשרה  סובלנית  שהייתה   ,)1762-1796(
את  לשמר  רצון  מתוך  דתי.  פולחן  חופש 
הליבה הבסיסית של הנצרות כבראשיתה, 
והבצע  ההרג  השליטה,  סממני  ללא 
הקהילה  לעצמה  אימצה  הצלב(,  )מסעי 
שבת,  שמירת   - היהדות  ממנהגי  חלק 
כשרות, ואי הכרה באיקונין ובסמל הצלב. 
)ממש  השמש  שקיעת  לפני  שישי,  בימי 
עם  ונגמר  מתחיל  היום  היהודים,  כמנהג 
שקיעת השמש(, הם לובשים חולצה לבנה 
ל"סינגוגה"  והולכים  שחורים  ומכנסיים 
)כלשונם( שממוקם במבנה פשוט מעץ ובו 
ספסלים ללא משענת ושולחן קטן שעליו 
הישנה  הברית  החדשה,  הברית  מונחים 
מקיימים  הם  התפילה  את  והקוראן. 
כמנהג  הברכיים  על  בכריעה  בחלקה 
חג  את  גם  אימצו  המולוקנים  האסלאם. 
חודש  באמצע  אותו  חוגגים  והם  הפסח, 
חוגגים  )היהודים  מלא  ירח  בליל  ניסן, 

בי"ד בניסן את חג הפסח(.
 

במאה ה-19 התנכלו הצארים הרוסים לכל 
הזרמים שלא קיבלו את הנצרות במלואה, 
למחוזות  המולוקנים  גורשו  כך  ובתוך 
מרוחקים ברוסיה ואף אל שטחים בקווקז, 
להחזיק  המשיכו  הם  לארמניה.  וביניהם 
אט  אך  במרחקים,  גם  שלהם  במסורות 
הריכוזים  וגם  האוכלוסייה  קטנה  אט 

לא שותים אלכוהול ולא נוהגים להצטלם. 
המולוקנים  מנהגי  סביב  האינפורמציה 

המשיכה להפתיע אותנו.

סבתא נדיה שפתה את הקומקום, ולמרות 
מחאותינו והצהרתנו שאיננו רעבים בצעה 
הגישה  רחבה,  ביד  לחם  כיכרות  שתי 
ריבות מעשי ידיה וחתכה גבינה מגוש ענק, 
מייצור עצמי כמובן, ומזגה לנו תה שחור 

ומהביל שהומתק בדבש בהיר וגבישי.

הבן ביקש מאתנו לעמוד, ובירך על הלחם 
)ענינו אמן(, טבל במלח וחילק את הלחם 
ולהוסיף  קרבה,  ליצור  כדי  המסובין.  בין 
בירך  למסע,  חברי  משה,  גם  לאווירה, 
בעברית,  הארץ  מן  לחם  המוציא  ברכת 
כך  אחר  מיד  אמן.  ענו  כולם  וכמובן 
מן התה  ולגמנו  התיישבנו סביב השולחן, 
מלווה  רצוצה  ברוסית  שיחה  כדי  תוך 
בתנועות ידיים. בד בבד הוצאנו מן התיק 
שקנינו  אמנותית  קרמיקה  עבודת  מתנה, 
לשמחות  ממש  בירושלים  הארמני  ברובע 
עם  נדיה.  לסבתא  והענקנו  אלו,  מעין 
של  פניה  נפלו  העטיפה  מן  החפץ  הוצאת 
על  המצויר  הצלב  את  כשראתה  נדיה 
"נייט  קראה  שוב  והיא  האמנותי,  החפץ 
נייט נייט!!!", הרחיקה אותו מידיה בשאט 
נפש וחלחלה, והסבירה שהם לא מאמינים 
מכירים  שאינם  נוצרים  הצלב.  בסמל 
בצלב? הבנו מיד שעשינו טעות נוראה, ללא 
לצלחת  החלפנו  ומיד  חלילה,  רעה  כוונה 
מקושטת בציורי ירושלים ללא סמל הצלב. 
פניה נהרו למראה ציורי ירושלים, והיא אף 

נשקה לצלחת בהדרת כבוד.

עיסוקם בעבודת  לנו שעיקר  איון הסביר 
השדה לצרכיהם, שהם לא יוצרים קשרים 
עם שכנים שהם לא מולוקנים, שומרים על 
בצניעות,  ומתנהגים  מתלבשים  המצוות, 
מתמקדים בלהיות אנשים טובים וישרים, 
הזה.  העולם  להבלי  מתמכרים  ואינם 
שאלנו אותו אם הם שרים ומנגנים, והוא 
הגיב בשלילה על עניין הנגינה ואמר שהם 
לבקשתנו  דתיים.  מזמורים  רק  שרים 
לנו מזמור.  ניאות לאחר היסוס רב לשיר 
בקול  דתי,  שנשמע  במזמור  פצח  הוא 
נדיה  וסבתא  כוונה,  ובעצמה מלאת  מלא 
בקול  והענוג  הדק  בקולה  אותו  ליוותה 
יחד נשמעו כא-קאפלה  שני. שני הקולות 

מדהימה ביופיה.

אי ידיעת השפה לא היוותה עבורנו בעיה, 
ושרבוטים  פנטומימה  הסימנים,  ובשפת 
שהמולוקנים  להבין  הצלחנו  נייר,  על 
חלב"(  "שותי  הוא  ברוסית  השם  )פירוש 
הם נוצרים שהתפלגו מהזרם המרכזי של 
התפרסו  ה-18,  המאה  באמצע  הנצרות 
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1. הנשים המולוקניות לבושות בצניעות ועוטות שביס צבעוני לראשן, והן נוהגות להשפיל את מבטן 
מתוך צניעות. בתיהן המטופחים והמסודרים מקושטים בווילונות תחרה וברהיטים בסגנון רוסי.

2. כשראינו על דרך העפר החוצה את הכפר אישה עם שביס לראשה, שוטפת כדי חלב, ידענו שהגענו 
סוף סוף למקום הנכון. אבל לאכזבתנו בתחילה איש מהם לא הסכים לדבר עמנו.

3. המתנה שהבאנו לנדיה - עבודת קרמיקה מהרובע הארמני בירושלים שעליה מצויר צלב - גרמה 
לנדיה חלחלה ושאט נפש, והיא דחתה את המתנה תוך קריאות ¢נייט, נייט, נייט°°°¢. כשתיקנו את הטעות, 

ונתנו לה צלחת מעוטרת בציורי ירושלים ובית לחם, אורו פניה והיא נשקה לציורים שעל הצלחת.
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הצטמצמו  בארמניה  בכפרים  שהתיישבו 
כפרים,  של  מאוד  מועט  למספר  ונדחקו 
וחלקם אף עברו לגור בעיר הבירה ירוואן.

לפני שנפרדנו קיים איון את מצוות ברכת 
והרכנת הראש הודה  ותוך עמידה  המזון, 
לאל על המזון שבא אל פינו. לאחר שהודינו 
למשפחה החמה והנחמדה הזאת בכל לב, 
לא התאפקתי ושוב ביקשתי מאיון רשות 
לתמונה  הסכים  הוא  הפעם  אותו.  לצלם 

אחת, וזה שימח אותי מאוד. 

ומתמקמים  חוויות  מחליפים  בעודנו 
החצרות  אחת  שבפתח  לב  שמתי  ברכב, 
ומגפיים  עבודה  בבגדי  אדם  עומד 
מביט  ואדמוני,  ארוך  זקן  בעל  שחורים, 
במבט  והזוהרות  הירוקות  בעיניו  בי 
מלא אהדה ומצפה שאפנה אליו. נופפתי 
הוא  בעברית.  שלום  לו  ואמרתי  בידי  לו 
מישראל?"  "אתם  ושאל:  הרכב  אל  ניגש 

עניתי בחיוב, והוא הסיר את כובעו וקד 
ניגש  הוא  כך  אחר  לעברי.  עמוקה  קידה 
אותי  חיבק  הרכב  לחלון  ומבעד  אליי, 
אותנו  הזמין  ואז  לחיי,  על  ונשק  בחזקה 
לשוחח  מעוניין  הוא  כי  לביתו  להיכנס 
היו  זו  אחר  זו  ההתרחשויות  אתנו. 
שמיד  כמובן  שלנו.  הציפיות  לכל  מעבר 
חצר  לתוך  אחריו  וצעדנו  להזמנה,  נענינו 
של  בבית  כמו  ממש  חיים,  בעלי  מלאה 
סבתא נדיה. הריטואל חזר על עצמו אלא 
אנדרי,  אצל  שכאן,  היה  הגדול  שההבדל 
הרשו לי לצלם חופשי וללא מגבלות. בנו 
מיד  התגייס  אלכסנדר/סשה  אנדרי  של 
לעזרה והעלה אש בסמובר בעזרת גללים 
של פרה טבולים בסולר, והתה לא איחר 
להגיע לסלון שבו התמקמנו. זה היה חדר 
ועמוסים  מבריקים  עץ  ברהיטי  מרוהט 
בפרחים. החלונות  בסרוויסים מקושטים 
ששיוו  תחרה  בווילונות  מכוסים  היו 

למקום אווירה מטופחת ומסודרת.

63 טבע הדברים

1. משנודע לאנדרי שבאנו מישראל ואנחנו יהודים, הוא הסיר את כובעו וקד קידה עמוקה, ואחר כך 
העניק לי חיבוק חם מבעד לחלון הרכב, נשק לי על לחיי, והפציר בנו שניכנס אל ביתו.

2. לאחר שנודע לסבתא נדיה שהגענו מישראל היא שלחה לעברנו חיוך רחב וחם, והובילה אותנו אחר 
כבוד לתוך חצר ביתה הצנוע.

3. לבקשתנו ניאותו אנדרי וסשה בנו לשיר באוזנינו מזמור מספר התפילה שלהם. הם שרו בקול מלא 
עצמה ובהדרת קודש. סבתא נדיה ליוותה אותם בקולה הדק והענוג כקול שני. השירה נשמעה 

כא-קאפלה מדהימה ביופיה. 
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על השולחן היו מונחים שלושה ספרי קודש 
- הברית החדשה, הברית הישנה והקוראן, 
שם  היה  בנוסף  ברוסית.  כתובים  כולם 
ספר סיפורי התנ"ך מלווים בציורים. סשה, 
צעיר כבן 20 שזקנו טרם צימח ורק ניצנים 
חיוניות,  מלא  ובלחייו,  בסנטרו  הופיעו 
חסון וגבוה, ועיניו הירוקות מלאות תבונה 
הרבה  בקיאותו  את  מיד  לנו  הראה   -
בסיפורי המקרא, בריאת העולם, תיבת נח, 
סיפור אליעזר ורבקה, יציאת מצרים וכו'. 
שונים  היו  לא  למנהגיהם  בנוגע  הסבריו 
נדיה.  סבתא  אצל  שקיבלנו  מההסברים 
אביו אנדרי הסתכל עליו בעיניים מלאות 
מבריק  ילד  שהוא  לנו  והסביר  גאווה 
הוא  הדתי.  בתחום  גדול  עתיד  לו  ושנכון 

לא מתגייס לצבא? שאלנו.

מרשים  לא  אנחנו  אופן!  בשום  לא,  "לא 
לאחוז נשק, והלחימה אסורה לפי אמונתנו" 
השיב אנדרי. כל חלומו הוא לשלוח אותו 
עברייה.  אישה  לו  שימצא  כדי  לישראל 
אישה עברייה? נדהמנו, כן זה החלום של 

אנדרי. הבטחתי לאנדרי שכאשר סשה יגיע 
לארץ נארח אותו בביתנו ונעזור לו למצוא 
את מבוקשו. כמובן שהשארתי לו כתובת 

ומספר טלפון.

ומידענותו  מסשה  מתלהבים  בעודנו 
זוגתי  נגה  שלפה  המקרא  סיפורי  בתחום 
את  לאנדרי  הראתה  מתיקה,  תנ"ך  ספר 
שזה  לו  והסבירה  העבריות  האותיות 
בספר  אחז  אנדרי  שלנו.  הקדוש  הספר 
נגה שאלה אם הוא  לו.  ונשק  בהתרגשות 
נענה  ואנדרי  לו מהספר,  מעוניין שתקרא 
בהתלהבות והאזין בחרדת קודש ובמלוא 
בשפת  ולמשפטים  למילים  הלב  תשומת 

הקודש. 

חילופי  כדי  תוך  נמשך  המרגש  המפגש 
מזמורים בינינו, לגימת תה ושיחה )כמעט 
השבת  כניסת  שעת  שקרבה  עד  קולחת(, 
 – השבת  לקראת  להתכונן  עליהם  והיה 
בגדי השבת  ללבוש את  גופם,  לרחוץ את 

שלהם וללכת לסינגוגה.

ונשיקות  בחיבוקים  לוותה  הפרדה 
שאנחנו  ובהצהרה  רבה,  ובהתרגשות 
מחכים לסשה שיבוא לבקר אותנו בארץ 
עם  מרתקים  מפגשים  ישראל.   - הקודש 
חוטים  מציאת  בחו"ל,  או  בארץ  אנשים 
כיבוד  קבלה,  והדת,  האמונה  עם  וקשר 
קהילות  על  העיניים  בגובה  והסתכלות 
מה  זה   - ותיעוד  צילום  ואחרות,  שונות 
שאני מחפש במסעות שלי, וכאן בארמניה 
ומעבר  מעל  טובה  הפתעה  לי  הייתה 
מההיכרות  ונפעמתי  התרגשתי  למצופה. 
בכפר  המולוקנים  עם  ומהמפגשים 
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* יהודה שמח - צלם אתנוגרפי, 
חוקר קהילות, שבטים ועדות בארץ 

ובמסעות ברחבי העולם, חבר בעמותת 
אומני הצילום ראשון לציון. טלפון: 

 050-5251606
sameach6@bezeqint.net :דוא"ל

http://www.facebook.com/ :פייסבוק
yehuda.sameach

2,1. הכנסת האורחים הלבבית שלה זכינו אצל המולוקנים בכפר 
לרמונטובו החלה בטקס הדלקת הסמובר בעזרת גללים טבולים בסולר, 

ובהמשך כיבדו אותנו בתה שחור שהומתק בדבש בהיר וגבישי, ובלחם טרי 
עם גבינות וריבות תוצרת בית.
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